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‘’Valorize quem promove a ética e a transparência.’’

REDE AMIL SEGUE REGISTRANDO 
SEUS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Sintaresp continua avançando em negociações 
para melhorias a categoria. A Rede Amil cumprindo 
com a promessa que fez ao Sindicato, continuará a 
registrar os técnicos e apresentou um cronograma 
mostrando  quais unidades serão beneficiadas e 
suas respectivas datas.
Através de acordos como este que v isa 
proporcionar melhorias para a área radiológica, é 
que estamos conseguindo acabar com o monopólio 
das Empresas Específica e Moura e garantindo aos 
técnicos carteiras registradas e cumprimento do 
acordo coletivo.
Seguiremos em busca de mais vitórias como esta e 
chegaremos ao dia em que todos os profissionais da 
radiologia terão suas carteiras registradas direto 
com o tomador, de acordo como manda a lei.

SINTARESP DESEJA A TODOS UM 
FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO 

    Senhor,  começo a ouvir os primeiros toques  das 
músicas de Natal. O meu coração começa a bater 
mais forte. Não sei se é porque está acabando o ano 
ou se é porque tenho muito que agradecer. 
    Ou se tenho que dizer para Ti,  para meus amigos,  
muito obrigado...  São tantas as idéias,  são tantas as 
coisas que aconteceram.  
   São tantos os momentos que ocorreram neste ano. 
que já me perdi em lágrimas, sorrisos, recordações... 
Mas ficaram os apertos de mão e os abraços 
recebidos.  
    São tantas e tantas coisas,  muito obrigado. Feliz 
natal e um próspero ano novo a toda família 
SINTARESP.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

Assembleia Geral no dia 13.12.13

O Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia Diagnóstico por Imagens 

e Terapia no Estado de São Paulo/SP - SINTARESP, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, nos termos do artigo 100 do seu Estatuto, convoca os TÉCNICOS, 

TÉCNÓLOGOS E AUXILIARES, associados ou não, a participarem da Assembleia Geral 

Extraordinária, no dia 13 de dezembro de 2013 (sexta feira), na Sede do Sindicato, na Rua 

Demini, 471, Penha França – Vila Matilde/SP, a instalar-se, em 1ª. Convocação, às 09 horas 

- com metade mais um dos sindicalizados - e, em 2ª. Convocação, às 09 horas e 30 minutos 

– com qualquer número de presentes (conforme art. 22 do Estatuto), tendo a seguinte 

pauta:

1 Alteração do Estatuto do Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em 
Radiologia Diagnóstico por Imagens e Terapia no Estado de São Paulo/SP.
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TIRAGEM 1000 CÓPIAS

Sintaresp participa de ato em Brasília 
contra aumento de juros do Copom

O Sintaresp (representado pelo Diretor José 
Alves) junto com as centrais sindicais 
e s t i v e r a m  r e u n i d a s  e m  g r a n d e 
manifestação, nesta terça-feira (26), em 
Brasília, cobraram em voz uníssona do 
governo federal a redução das taxas de juros 
e o aumento dos investimentos em saúde, 
educação ,  ge ração  de  emprego  e 
valorização dos salários dos trabalhadores.

O ato unitário aconteceu em frente ao Banco 
Central como forma de pressionar o Comitê 
de Política Monetária (Copom), que também 
se reuniu nesta data para discutir o aumento 
da taxa básica de juros (Selic). Desde abril, 
quando a taxa estava em 7,25% ao ano, o 
índice foi elevado para 9,50%. 

O presidente da CTB, Adilson Araújo, chamou atenção para a necessidade de haver uma 
reforma política no país. “É dada a hora para a gente conceder espaço na ordem do dia para 
a reforma política e não permitir, sobre hipótese nenhuma, o retrocesso”, disse o Presidente.
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